Posledním dnem prosince 2014 skončilo plnění úkolů projektu TVOŘÍME A SPOLUPRACUJEME. Na chodbě školy je
stále ke shlédnutí v naší Galerii na schodech výstava- ukázky prací žáků školy, dokládající průběh celého projektu.
Náplň projektu tvořily tzv. klíčové aktivity:
UČENÍ NA PŘEDNÁŠCE A EXKURZI- žáci II. stupně obou partnerských škol navštívili IQ park v Liberci a druhá exkurze
byla dvoudenní. Obsahovala výstup na Ještěd, prohlídku Botanické a Zoologické zahrady. Zde žáci absolvovali odborníky ze
ZOO vedený seminář a komentovanou prohlídku všech zvířat chovaných v zahradě. Děti z I. stupně navštívily Národní technické
muzeum v Praze. Všichni vždy po každé exkurzi tvořili výstupy – protokoly k exkurzi, fotili exponáty, kreslili své zážitky.
Náklady na exkurze tvořily celkem 163 450,-Kč.
HODINY TVOŘIVÉHO UČENÍ- hodiny probíhaly při výuce matematiky, fyziky, zeměpisu a přírodopisu na II. stupni. Žáci při
nich dělali pokusy, řešili problémové úlohy a prováděli laboratorní práce. K těmto hodinám jsme získali z rozpočtu projektu
mnoho učebních pomůcek a materiálu. Obě školy získaly pomůcky, na které by v běžném rozpočtu neměly peníze. Z odučených
hodin máme mnoho fotodokumentace i práce žáků. Celkové náklady na pomůcky činily 264 131,-Kč.
PŘÍPRAVA PRACOVNÍCH LISTŮ- vyučující pro žáky tvořili pracovní listy pro hodiny tvořivého učení. Každý list obsahoval
vedle textu pro žáky také metodická doporučení k jejich užití ve školní praxi. Z matematiky, fyziky, přírodopisu a zeměpisu
pedagogové napsali vždy 15 pracovních listů pro každý ročník ( pro 6. - 9. třídu ) a po 20ti pracovních listech pro pracovní
činnosti pro 3. - 5. třídu. Celkem učitelé zpracovali 300 pracovních listů, které školy poskytnou bezplatně školám v regionu.

ROZVOJ MANUÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ – protože obě partnerské školy jsou venkovského typu, snažili jsme se podpořit v
žácích rozvoj manuálních dovedností. Pomocí projektu jsme školám vybavili školní dílny novým nářadím. Aby se nářadí
neničilo, je uloženo v zásuvkách v dílně nebo v plastových boxech. Mohou s ním pracovat jak velcí žáci ze II. stupně, tak malí z
I. stupně. Vybavení dílen nářadím tvořilo v rozpočtu projektu celkem částku 93 500,-Kč.
VZÁJEMNÉ HOSPITACE – v průběhu plnění aktivit projektu jsme se pravidelně navštěvovali. V dohodnutém termínu vždy
skupina pedagogů navštívila partnerskou školu, podívala se do vyučování, prohlédla si celou školu, diskutovali jsme mezi sebou
o své práci. Vždy jsme nalezli něco, zač jsme mohli své kolegy a kolegyně pochválit a vždy jsme se něco nového přiučili.
SOUTĚŽÍME HLAVOU I RUKAMA – pro žáky jsme připravili dvě kola soutěže: na zahájení projektu a v jeho závěru. Školu
zastupovala skupina 3 žáků/ žákyň z každého ročníku od 6. do 9. třídy. Pokud jsme v Přerově nad Labem neměli příslušný ročník,
náš partner- škola z Rožďalovic postavila v ročníku dvě družstva. Žáci soutěžili v matematice, fyzice, přírodopise a zeměpisu.
Střídalo se počítání, vymýšlení i vyrábění pomůcek nebo dělání pokusů. Z rozpočtu jsme měli finance na občerstvení i na
hodnotné knihy pro vítězné zástupce ze škol.
KONFERENCE- projekt jsme zahájili úvodní konferencí v Přerově nad Labem a ukončili jsme ho konferencí na Základní a
Mateřské škole G. A. Lindnera v Rožďalovicích. Na konference jsme vždy pozvali zástupce zřizovatele, obce s rozšířenou
působností -P3, Krajského úřadu Středočeského kraje, zástupce školských rad obou základních škol, všechny naše pedagogy a
žáky, kteří se na realizaci aktivit projektu také účastnili a na závěrečné konferenci se prezentovali. Ne na každou pozvánku nám
hosté reagovali a ne všichni si na naši konferenci našli volné odpoledne. Naše poděkování patří všem, kteří nás na konferenci
svým zájmem přišli podpořit.
PROJEKT SICE KONČÍ, ALE DOUFÁME, ŽE PLODNÁ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ, VZÁJEMNÁ PODPORA
PARTNERSKÝCH ŠKOL ZŠ a MŠ Přerov nad Labem se ZŠ a MŠ G. A. LINDNERA Rožďalovice BUDE POKRAČOVAT.
DĚKUJI VŠEM PEDAGOGŮM, KTEŘÍ SE AKTIVNĚ PODÍLELI NA PROJEKTU A TÍM UMOŽNILI NAPLNĚNÍ CÍLŮ
GRANTU; DĚKUJI ZASTUPITELŮM ROŽĎALOVIC ZA VSTŘÍCNÝ POSTOJ A PODPORU ROZPOČTU PROJEKTU,
BEZ KTERÉ BY JEHO REALIZACE NEBYLA MOŽNÁ.
DĚKUJI ZA TRPĚLIVOU A VSTŘÍCNOU SPOLUPRÁCI PANU ŘEDITELI Mgr. ROMANU KOTLÁŘOVI a FINANČNÍ
MANAŽERCE ELIŠCE NOVÁKOVÉ z Rožďalovic.
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